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 الثانىد ــنـالب
 النظر فى قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة

 
 

تقرير عن نتائج أعمال دورتى مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين : ثانياً 
 لمؤتمر العمل العربي( 04)لمؤتمر العمل العربى والدورة ( 04)الدورة 

 ( .3102تشرين األول / أكتوبرالقاهرة ، )لمجلس اإلدارة ( 97) العاديةالدورة  -

 ( .3102آذار / مارسالقاهرة ، )لمجلس اإلدارة ( 01) العاديةالدورة  -

 
 

  

 العمل العربيةمنظمة 

 مؤتمر العمل العربى
 الحادية واألربعونالدورة 

 القاهرة ، جمهورية مصر العربية
 1440أيلول  / سبتمبر    14  – 40

 1/  04/  د.  ع.  ع. م . و 
 ثانياً 
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 مجلس إدارة منظمة العمل العربية
 والـسـبـعـون التاسعةالدورة 
 مصر العربيةجمهوريــة /  القاهرة

 1443  تشرين األول/  أكتوبر  2 – 1

 
 

 
 
 

 

 التقرير الختامى

 والسبعين التاسعةعن نتائج أعمال الدورة 

 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

 جمهوريــة مصر العربية/  القاهرة

 1443 تشرين األول /  أكتوبر  2  -  1
 

 

  

 منظمة العمل العربية
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مأأن المأأادة الرابعأأة مأأن نظأأام العمأأل بمجلأأس إدارة  والمالمأأةاسأأتنادا إلأأى ال قأأرتين األولأأى ( 1) 

وجم السيد المدير العام لمكتع العمل العربى الأد وة  نعقأاد الأدورة العاديأة  ،منظمة العمل العربية

تشأرين /  أكتأوبر 6 - 5خأ ل ال تأرة مأن   لمجلس إدارة منظمة العمأل العربيأة التاسعة والسبعين

 . جمهورية مصر العربية/ بالقاهرة   3102 األول

 :شارك  ى اجتما ات المجلس كل من  (2)

 فريق الحكومات: أوال 

  ( :عضوا أصيال )  المملكة األردنية الهاشمية (4)

الوزير الم أوض لأدى المندوبيأة الدائمأة للمملكأة األردنيأة  قيس شقير /السيد  -

 الهاشمية بالقاهرة

 :  (عضوا أصيال ) الجمهورية التونسية  (1)

 وزارة الشئون ا جتما يةب المديرة العامة للشغل    سامية بكوم/  ةالسيد -

 (  : عضوا أصيال) العراق جمهورية  (3)

 وزير العمل والشئون االجتماعية نصار الربيعى/ السيد  معالى -

 مدير  ام دائرة المشاريع واإل مار    مار  بد الواحد جاسم/  السيد -

 الع قات العربية والدوليةقسم      لى حسين صالح/  السيد -

 قسم اإل  م    أمير نصيف جاسم/  السيد -

 دائرة التقا د والضمان ا جتما ى للعمال    وزية  بود محمود/  ةالسيد -

 مكتع معالى الوزير      ء ياسين كريم/  السيد -

 مكتع معالى الوزير    حسين جليل أرجيو/  السيد -

 (  : عضوا أصيال )  لــيــبــيــادولــة  (0)

 الليبية بالجامعة العربيةالوزير الم وض لدى المندوبية    ميلود أحمد الجريبى /السيد  -

 (  : عضوا احتياطيا)  دولة اإلمارات العربية المتحدة (1)

 الوكيل المسا د لوزارة العمل   حميـد بن ديماس /السيد  -
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 فريق أصحاب األعمال: ثانيا 

 ( عضوا أصيال/  دولـة قـطـر)    الـمـيــرنـاصـر /  المهندس -0

 ( عضوا أصيال/  جمهورية العراق)           حسين زنكنة/  المهندس -3

 ( احتياطياعضوا /  جمهورية مصر العربية)            بد الستار  شرة/ الدكتور  -2

 فريق العمال:  ثالثا

 ( عضوا أصيال/ دولة  لسطين )    حيدر إبراهيم/ السيد  -0

 ( عضوا أصيال/  دولة الكويت)     ايز المطيرى/ السيد  -3

 ( عضوا احتياطيا / الجمهورية اللبنانية)    غسان غصن/ السيد  -2

 المراقبون:  رابعا

 :األمانة العامة لجامعة الدول العربية ** 

 مدير إدارة المنظمات وا تحادات العربية  محمد خير /السيد  -0

 المشر ة  لى قسم المنظمات العربية     البدرى /الدكتورة  -3

 مسئولة األنشطة والبرامج بإدارة المنظمات واالتحادات العربية  سمر  ائق /السيدة  -2

 :االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ** 

 أمين الع قات العربية  طعمم الجوابرة /السيد  -

ل مجلس التعاون لدول المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية بدو** 

 الخليج العربية

 مدير إدارة الشئون العمالية باإلنابة خليل يعقوع بو هزاع /السيد  -

أحمد محمد لقمان المادير العاام لمنظماة / معالى السيد برئاسةتشكلت سكرتارية المجلس  (3)

 :و ضوية كل من  ، العمل العربية

 المدير العام المسا د   حيدر أبشر/  السيد -

 مدير إدارة الشئون اإلدارية والمالية  حسين  ممان/  الدكتور -

 مدير إدارة الحماية ا جتما ية   حمدى أحمد/  السيد -

 المستشار القانونى   إس م سناء/  السيد -

 ديوان المدير العام   شريف جمعة/  السيد -
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السبت الموا أق  قدت الجلسة اإلجرائية  ى تمام السا ة العاشرة والنصف من صباح يوم  (0)

 :تم خ لها انتخاع هيئة رئاسة المجلس  لى النحو التالى  5/01/3102

 رئيسا( العراق / حكومات ) نصار الربيعى وزير العمل والشئون ا جتما ية / معالى السيد  -0

 نائبا للرئيس  دول قطر / أصحاع أ مال    ناصر المير/ السيد  -3

 نائبا للرئيس   ويتدولة الك/  مال    ايز المطيرى/ السيد  -3

 :الجلسة االفتتاحية ( 1) 

لمجلس إدارة منظمة العمل العربية  ى تمام  التاسعة والسبعين قدت الجلسة ا  تتاحية للدورة 

وألقيت  ى جلسة ،  3102/  01/  5السا ة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموا ق 

 :ا  تتاح كلمات لكل من 

 محمد لقمانأحمد / معالى السيد  -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية 

هنن  يها السيد رئيس مجلس اإلدارة  نتخابم لترأس أ مال المجلس ولنائبى الرئيس 

ورحع بالسادة أ ضاء مجلس اإلدارة والمشاركين متمنيا  جتما ات المجلس التو يق 

ناصر المير ونائبى الرئيس أمناء ترأس / والنجاح كما أشاد بالدور الذى قام بم المهندس 

 ل الدورتين الماضيتين وكا ة أ ضاء المجلس مما كان لم األمر اجتما ات مجلس اإلدارة خ

 . الطيع  ى إنجاح أ مال دورات المجلس 

وهنن جمهورية مصر العربية حكومة وقيادة وشعبا بمناسبة ا حت ال بذكرى انتصارات 

 . السادس من أكتوبر متمنيا لها تحقيق ا ستقرار واألمن وا زدهار 

 لربيعىنصار ا/  معالى السيد -

 جمهورية العراق/ وزير العمل والشئون االجتماعية 

 رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية 

هنن  يها أ ضاء مجلس اإلدارة والمشاركين وتمنى للجميع طيع اإلقامة  ى مصر الكنانة 

 .وأن تكلل أ مال المجلس بالتو يق والنجاح 

 :المصادقة على جدول األعمال ( 2)

 لى مشروع جدول األ مال الذى أ ده المدير العام لمكتع العمل العـــربى طبقا بعد ا ط ع 

 ،من المادة الرابعة من نظام العمل بمجلس اإلدارة( 5)لل قرة 

من المادة السابعة من النظام التى تنم  لى مصادقة المجلس ( 0)واستنادا إلى نم ال قرة 

  ى بداية كل دورة  لى جدول أ مالم،

 :مجلس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى فقد قرر 
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 .انتخاع هيئة رئاسة مجلس اإلدارة : البند األول  ■

◘◘◘ 

لمجلأأس إدارة منظمـــأأـة العمأأل ( 90)متابعـــــأأـة تن يــأأـذ قـــأأـرارات الـــــأأـدورة : البنااد الثااانى  ■
غيأر العاديأة  وقرارات الدورة( 3103تشرين المانى / القاهرة، نو مبر)العربية 

 ( .3102آذار / القاهرة ، مارس )لمجلس المنظمة ( 06)

◘◘◘ 

لمأأؤتمر العمأل العربأأى  ( 21)متابعـــــأـة تن يــأأـذ قـــأـرارات الـــــأأـدورة العاديأة : البناد الثالااث   ■
 ( .3102نيسان / أبريل   33 - 05الجزائر ،  )

◘◘◘ 

 :المسائل المالية واإلدارية : البند الراب   ■

 :المسائل المالية : أوال 

الموقأأف المأأالم للمنظمأأة مأأن حيأأث المسأأاهمات والمتأأنخرات  لأأى الأأدول األ ضأأاء  -0
 . 0/01/3102حتى 

 :المناقالت فى موازنة المكتب والمعاهد والمراكز  -1

 . 3102ة مكتع العمل العربى بالقاهرة لعام  ى موازن تمناق  (أ 

العماليأة وبحأوث العمأل بأالجزائر لعأام ة المعهد العربى للمقا أة  ى موازن ةمناقل (ع 
3102. 

 .3102ة المركز العربى للتنمينات ا جتما ية بالخرطوم لعام  ى موازن ةمناقل (ج 

طلع المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس الصرف مأن ا حتيأاطى  (د 
 . 3102العام للمركز لعام 

أيلأول / سأبتمبر (  71)الأدورة  –النظر  م قرار المجلس ا قتصادي وا جتمأا م  -2
 .3102و  3102بشنن ا تماد موازنة منظمة العمل العربية لعامم    3103

مكتع العمل العربم )تعيين محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات منظمة العمل العربية  -2
 .3102و  3102 للعامين( المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة –

 ( .مات مستعملةأما)تبرع  تحاد  مال  لسطين   -5

 :المسائل اإلدارية : ثانيا 

 :استكمال برنامج تطوير منظمة العمل العربية  -0

 .تطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة ( أ)
 .تنمية الموارد المالية لمنظمة العمل العربية ( ع)

 .إقرار  ئحة خاصة لمكا آت الخبراء الذين يتم التعاقد معهم -3

◘◘◘ 
 .بشنن  ضوية الدول العربية  ى مجلس إدارة منظمة العمل الدوليةالتنسيق : البند الخامس ■

◘◘◘ 
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أحمأد محمأد لقمأان المأدير / تصور بشنن  قد جلسة خاصأة لتكأريم معأالى السأيد: البند السادس ■
العام لمنظمة العمل العربية خ ل أ مأال الأدورة القادمأة لمأؤتمر العمأل العربأى 

 .لمؤتمر العمل العربى( 21 /د)الصادر  ى ( 0502)و قا للقرار رقم 
◘◘◘ 

من المادة الخامسة من نظام  مل لجنة الحريات النقابية بمنظمة ( 0)تعديل ال قرة : البند الساب  ■
 .العمل العربية

◘◘◘ 
/ جنيأأف، يونيأأو)لمأأؤتمر العمأأل الأأدولى ( 013)تقريأأر  أأن نتأأائج أ مأأال الأأدورة : البنااد الثااامن ■

  (.3102حزيران 
◘◘◘ 

/ القأاهرة، أكتأوبر )للجنأة الحريأات النقابيأة ( 22)تقرير  ن نتائج أ مال الأدورة : س البند التا ■
  (.3102تشرين األول 

◘◘◘ 
 التقارير التكميلية للسيد المدير العام: البند العاشر ■

لمجلأأس جامعأأة الأأدول العربيأأة  لأأى ( 32)تقريأأر  أأن نتأأائج أ مأأال الأأدورة  -0
 ( .3102/  2/  36الدوحة ،  )مستوى القمة 

للجنأأة المنظمأأات ( 33)النظأأر  أأى التقريأأر الختأأامى  أأن نتأأائج أ مأأال الأأدورة  -3
يونيأأأو )للتنسأأيق والمتابعأأأة المنبمقأأأة  أأأن المجلأأس ا قتصأأأادى وا جتمأأأا ى   

3102. ) 
للمجلأس ا قتصأادى ( 73)النظر  ى التقرير الختامى  ن نتائج أ مال الأدورة  -2

 ( .3102آيلول / سبتمبر )وا جتما ى 
◘◘◘ 

  -:تقرير  ن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية  يما بين الدورتين : البند الحادى عشر ■
 ( .3103تشرين المانى / نو مبر )الدورة المامنة والسبعــون  -
 ( .3102تشرين األول / أكتوبر )الدورة التاسعة والسبعون  -

◘◘◘ 

  . ى سوق العمل أوضاع  مال  لسطين تقرير  ن : الثانى عشر البند  ■

◘◘◘ 

/ مارس)تحديد مكان انعقاد الدورة الحادية واألربعين لمؤتمر العمل العربى : الثالث عشر البند  ■
  .(.3102آذار 

◘◘◘ 

 : قرارات وتوصيات المجلس ( 7)

جلسات  مل ناقم  والسبعين التاسعة  قد مجلس اإلدارة خ ل  ترة انعقاد دورتم العادية

 :اتخذ بشننها القرارات والتوصيات التالية وخ لها البنود المدرجة  لى جدول أ مالم 
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 انتخاب هيئة رئاسة مجلس اإلدارة لمدة عام : البند األول 

 

القـاهــرة ، ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

بشنن انتخأاع هيئأة رئاسأة مجلأس ( 0/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ، اإلدارة لمدة  ام

 ،وبنتيجة المناقشات والمداو ت

 :يقـــــــرر 

 :انتخاع هيئة رئاسة المجلس  لى النحو التالى  (0)

 رئيسا (  العراق  /حكومات  )  نصار الربيعى/ معالى السيد  -

 نائبا للرئيس (  دولة قطر/  أصحاع أ مال)    ناصر المير / السيد -

 نائبا للرئيس   ( دولة الكويت/   مال)     ايز المطيرى / السيد -

توجيم الشكر والتقدير للسادة رئيس ونائبى رئيس مجلس اإلدارة  أى الأدورة العاديأة السأابقة  (3)

أ مال المجلس بنجاح وتحقيق األهداف المرجوة  لى مأدار جلسأات  لى جهودهم  ى إدارة 

 .العام الماضى 

*  *  * 
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لمجلاس إدارة منظماة العمال العربياة ( 77)متابعة تنفياذ قارارات الادورة :  الثانىالبند  

، وقاارارات الاادورة  ياار ( 1441 تشاارين الثااانى/  نااوفمبر،  القاااهرة)

 (.1443آذار / القاهرة ، مارس)لمجلس المنظمة ( 42)العادية 

القـاهــرة ، ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

تن يذ قرارات الدورة متابعة بشنن (  3/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

، وقأرارات ( 3103تشأرين المأانى / نو مبر ،  القاهرة)لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( 90)

 .(3102آذار / القاهرة ، مارس)لمجلس المنظمة ( 06)الدورة غير العادية 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

 

منظمأأة العمأأل العربيأأة  لمجلأأس إدارة( 90)متابعأأة تن يأأذ قأأرارات الأأدورة  ىأخأأذ العلأأم بتقريأأر -0

لمجلأأس ( 06)، وقأأرارات الأأدورة غيأأر العاديأأة ( 3103 تشأأرين المأأانى/  نأأو مبر،  القأأاهرة)

 .(3102آذار / القاهرة ، مارس)المنظمة 

توجيأأم الشأأكر لمعأأالى المأأدير العأأام لمكتأأع العمأأل العربأأى ومعاونيأأم  أأى المكتأأع والمعاهأأد  -3

 .يات مجلس اإلدارة  ى دورتيم السابقتين والمراكز  لى جهودهم  ى تن يذ قرارات وتوص

*  *  * 
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 لماااؤتمر العمااال العرباااى( 04) العادياااة متابعاااة تنفياااذ قااارارات الااادورة:  الثالاااثالبناااد  

 .(1443 نيسان/  أبريل  11 – 41، الجزائر)

، القـاهــرة ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

 تن يذ قرارات الدورة متابعة بشنن(  2/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 .( 3102 نيسان/  أبريل  33 – 05، الجزائر) لمؤتمر العمل العربى( 21) العادية

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

 

( 21) تن يأذ قأرارات الأدورةمتابعأة  والموا قة  لى تقرير مكتع العمل العربى بشأننأخذ العلم  -

 .( 3102 نيسان/  أبريل  33 – 05، الجزائر) لمؤتمر العمل العربى

توجيأأم الشأأكر لمعأأالى المأأدير العأأام لمكتأأع العمأأل العربأأى ومعاونيأأم  أأى المكتأأع والمعاهأأد  -

 . مؤتمر العمل العربى  ى دورتم السابقةوالمراكز  لى جهودهم  ى تن يذ قرارات وتوصيات 

*  *  * 
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 المسائل المالية واإلدارية :  الراب البند 

 

القـاهــرة ، ) المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

 واإلدارية، بشنن المسائل المالية(  2/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ،هذا الشننوبعد ا ستماع لإليضاحات التى قدمها المدير العام لمكتع العمل العربى  ى 

 ،وبعد أخذ العلم بالموقف المالى للمنظمة

 ،وبنتيجة المناقشات والمداو ت

 

 : المسائل المالية: أوال ** 

 

 األعضـااـاءالموقااا المااالى للمنظمااة ماان حيااث المساااهمات والمتااأخرات علااى الاادول  -4
 . 1443 / 44 / 4تى ــح

 :يقـــــــرر 

 3102مناشدة الدول األ ضاء التى لم تسدد بعد مساهماتها  ى موازنة المنظمأة لعأام  -0

وكأأذلك الأأدول التأأى  ليهأأا متأأنخرات  أأن سأأنوات سأأابقة بتسأأديد مسأأاهماتها والمبأأالغ 

 . ليها المتنخرة

قرارات مجلس اإلدارة  ى دوراتم السأابقة بشأنن جدولأة المتأنخرات  لأى التنكيد  لى  -3

 .الدول األ ضاء

ى تقأأديم الشأأكر والتقأأدير إلأأى الأأدول التأأى سأأددت كامأأل مسأأاهماتها أو التأأى سأأددت  لأأ -2

 .حساع المتنخرات  ن سنوات سابقة

*  *  * 

  



25 

 

 :هد والمراكز التابعة لهاللمكتب والمعا 3144مناقالت فى موازنة منظمة العمل العربية لعام  -1

 :بالقاهرة لمكتب العمل العربى  1443موازنة عام  ىمناقلة ف :أ 

 :يقـــــــرر 

 :وكما هو مبين بالجدول اآلتى الموافقة على إجراء المناقلة المطلوبة  (4)

 البيــــان
 المبلغ

بالدوالر 
 األمريكى

 البيــــان

 المبلغ

بالدوالر 
 األمريكى

  الخامسالباب   -4
آ ت وأجهأأأأزة ومعأأأأدات / مأأأأن حأأأأـ 

 وأماث

 
01.111 

 الراب الباب 
  ستخدام المنظمةمطبو ات / إلى حـ 

 
01.111 

  الساب الباب  -1
 أنشطة  ربية ودولية/ من حـ 

 
9.111 

  الساب الباب 
مجلأأأس إدارة مكتأأأع العمأأأل / إلأأأى حأأأـ 

 الدولى

 
9.111 

 47.444 مــوعجالم 47.444 مــوعجالم

 .تكليا مكتب العمل العربى باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة  (1)

*  *  * 
 

 : 3144عام ل للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائرالعربى  المعهدموازنة  ىمناقلة ف : ب

 :يقـــــــرر 

 :وكما هو مبين بالجدول اآلتى الموا قة  لى إجراء المناقلة المطلوبة  -0

 المبلغ البيـــــــــــــان المبلــغ البيــــــــــــــــان

 من الباب األول

 بند الرواتب االسمية للموظفين -

المنطقة بند غالء -  
 

 من الباب الثالث

 خدمات االنترنت -

 

31.111 

31.111 
 

 

0.511 

 الثالثإلى الباب 

 خدمات استشارية -
 

 إلى الباب الرابع

 مصاريف ماء وكهرباء -
 

 إلى الباب الخامس

 أثـاث -
 آالت وأجهزة  -
 عدد وأدوات -
 كـتـب -

 

00111 

 

 

2.111 
 

 

111 05 

31.111 

0.511 

0.111 

 04.144 المجمــــــــــــــوع 04.144 المجمــــــــــــوع

 . تكليا المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة -1

*  *  * 
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 : 3144عام للمركز العربى للتأمينات االجتماعية بالخرطوم اموازنة  ىمناقلة ف : ج

 :يقـــــــرر 

دو ر مأأن البأأاع األول بنأأد ( 21.111)ة وبمبلأأغ المطلوبأأالموا قأأة  لأأى إجأأراء المناقلأأة  -0
 .الرواتع األساسية إلى ن س الباع بند مكا نة نهاية الخدمة

 . تكليف المركز العربى للتنمينات ا جتما ية بالخرطوم باتخاذ كا ة اإلجراءات ال زمة -3

*  *  * 

طلب المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس الصرا من االحتياطى العام للمركز :  د
 . 3144لعام 

 :يقـــــــرر 

 .أخذ العلم  -

الموا قأأأة  لأأأى الصأأأرف مأأأن حسأأأاع ا حتيأأأاطم العأأأام للمركأأأز للسأأأنة الماليأأأة المنتهيأأأة  أأأم  -
، ا حتياطم العام للمركزكسل ة من  3102وتسجيل إجمالم المصروف لعام  20/03/3102

 .وو قاً للنظم المالية السارية 

 . م ضوء السيولة المالية التم ترد  حـقــا  العام سداد مبلغ السل ة  حقاً لحساع ا حتياطم -

 .إحالة الموضوع إلى المؤتمر العام مع التوصية بالموا قة  -

*  *  * 

 1441أيلاااول / سااابتمبر( 04)الااادورة  – قااارار المجلاااس االقتصاااادى واالجتمااااعى -3

 .(1440 – 1443)بشأن اعتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامى 

 :يقـــــــرر 

 .أخذ العلم بالقرار  -

تكليف المدير العام لمكتع العمأل العربأى باتخأاذ اإلجأراءات ال زمأة بشأنن التكيأف مأع قأرار  -

نأأة منظمأأة العمأأل العربيأأة لعأأأامى المجلأأس ا قتصأأادى وا جتمأأا ى القاضأأى با تمأأأاد مواز

دو ر أمريكى لكل  ام، ومرونأة التحأرك خأ ل ( 2.311.111)بمبلغ ( 3102 – 3102)

، و قأأا للنظأأام المأأالى (األنشأأطة والبأأرامج)األبأأواع المختل أأة للموازنأأة لصأأالح البأأاع السأأابع 

 .والمحاسبى الموحد و ئحتم التن يذية والنظم واللوائح األخرى السارية  ى المنظمة

*  *  * 
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مكتااب العماال )انونيين لتاادقيق حسااابات منظمااة العماال العربيااة تعيااين محاساابين قاا -4
 .1440و  1443للعامين ( المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة –العربى 

 :يقـــــــرر 

 :الموافقة على مقترح مكتب العمل العربى فى هذا الشأن وكما يلى ** 

 :مكتب العمل العربى ( أ )  

لتأأأدقيق  –أودى كونسأأألت للمحاسأأأبة والمراجعأأأة وا ستشأأأارات الماليأأأة مكتأأأع تكليأأأف  -
وبنتعأأأاع سأأأنوية قأأأدرها ( 3102و  3102)حسأأأابات مكتأأأع العمأأأل العربأأأى لعأأأامى 

 .دو ر أمريكى لكل  ام ( 0211)

 : المعهد العربى للصحة والسالمة المهنية بدمشق(  ب) 

حسأأابات المعهأأد العربأأى للصأأحة لتأأدقيق  – هيأأمم السأأيو ىمحمأأد / تكليأأف مكتأأع السأأيد -
( 0511)وبنتعاع سنوية قدرها  ،(  3102و  3102)لعامى  والس مة المهنية بدمشق

 . لكل  ام دو ر أمريكى

 : المركز العربى للتأمينات االجتماعية بالخرطوم(  ج) 

نـون للمراجعة وا ستشارات المالية لتدقيق حسابات المركز العربى / تكليف مكتع السيد -
وبنتعأأاع سأأنوية قأأدرها  –( 3102و  3102)لعأأامى  للتنمينأأات ا جتما يأأة بأأالخرطوم

 . لكل  ام دو ر أمريكى( 0111)

 : المركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس(  د) 

تكليأأف مكتأأع السأأادة المتحأأدون للمحاسأأبة والمراجعأأة لتأأدقيق حسأأابات المركأأز العربأأى  -
سأأنوية  عوبنتعأأا –(  31023و . 3102)لعأأامى  بلسلتنميأأة المأأوارد البشأأرية بطأأرا

 . لكل  ام دو ر أمريكى( 0011)قدرها 

 : المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر(  هـ) 

محاسع ومراجأع قأانونى لتأدقيق حسأابات المعهأد  –مالك اسما يل / تكليف مكتع السيد -
 عوبنتعأا –(  3102و  3102)العربى للمقا ة العمالية وبحوث العمل بالجزائر لعأامى 

 . لكل  ام دو ر أمريكى( 0511)سنوية قدرها 

*  *  * 

 ( .أثاثات مستعملة ) تبرع التحاد عمال فلسطين  -1

 :يقـــــــرر 

 . رع القاهرة / ل تحاد العام لعمال  لسطين الموا قة  لى التبرع  -

تكليف مكتع العمل العربى باتخاذ كا ة اإلجراءات ال زمة  ى السج ت و قأا للأنظم واللأوائح  -
 .السارية 

*  *  * 
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 :المسائل اإلدارية: ثانيا **  

 : استكمال برنامج تطوير منظمة العمل العربية  - 4

 :يقـــــــرر 

 :المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة بشأن تطوير  ( أ)

 .أخذ العلم بتقرير اللجنة الخام بتطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة  -0

 .إيقاف التوظيف  ى المراكز والمعاهد التابعة لمنظمة العمل العربية  -3

التنسأيق بأين منظمأة العمأل العربيأة والأأدول التأى تستضأيف مقأار المعاهأد والمراكأز  نتأأداع  -2

، وذلأك  سأتكمال  ( أى حالأة الحاجأة )  لين من الوزارة للعمل  ى تلك المعاهد والمراكأز ام

 .الجانع ال نى بها ودون تحمل المنظمة ألية أ باء مالية نظير هذا ا نتداع 

 –حيأدر أبشأأر /  إرجأاء النظأر  أأم تطأوير المعاهأأد والمراكأز التابعأة للمنظمأأة وتكليأف السأأيد -2

سأأتكمال دراسأأة تطأأوير المعاهأأد والمراكأأز التابعأأة للمنظمأأة وتقأأديم المأأدير العأأام المسأأا د  

 .مقترحات إلى مجلس اإلدارة  ى دورتم القادمة بعد مناقشتها من لجنة التطوير 

 : الطلع من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لمنظمة العمل العربية -5

مقار المعاهد  مواصلة جهودهما وإجراء ا تصا ت ال زمة مع الدول التى تستضيف (أ )

، سأبل تطأوير تلأك المعاهأد والمراكأز والمراكز وزيارة مقارها إذا لزم األمر لمناقشة

 ( .3102الجزائر )وذلك و قا لقرار مؤتمر العمل العربى  ى دورتم األربعين 

السأأعى لأأدى الأأدول التأأى تستضأأيف مقأأار المعاهأأد والمراكأأز التابعأأة للمنظمأأة لسأأداد  (ع )

 .المستحقة  ليها المتنخرات المالية 

التنكيد  لى  دم جواز إ  اء الدول التى تستضيف مقار المعاهد والمراكأز مأن أيأة متأنخرات  -6

 .مالية مترتبة  ليها 

 :بشأن تنمية الموارد المالية  ( ب)

السعى إليجاد وسائل لتمويل األنشطة التى تقوم بتن يذها المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة ذاتيا  -0

مع الح أاظ  لأى األنشأطة ذات المأردود من خ ل التواصل مع الشركات والهيئات ا قتصادية 

 .ا جتما ى ألطراف اإلنتاج الم مة

ذات طأأابع %( 21)ا  أأى حأأدود تضأأمين خطأأة المعاهأأد والمراكأأز القادمأأة أن تكأأون أنشأأطته -3

 . ذات مردود اجتما ى%( 91)و اقتصادى

بدراسأة أوضأاع المعاهأد والمراكأز التابعأة للمنظمأة وتقأديم مقترحأات تكليف مكتع استشأارى  -2

بهدف تطوير أدائها حتى تتمكن من تقديم خدماتها ألطراف اإلنتاج الم مأة وكأذلك التوسأع  أى 

 . سسات تقديم خدمات بمقابل للشركات والمؤ

*  *  * 
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 :إقرار الئحة خاصة لمكافآت الخبراء الذين يتم التعاقد معهم   - 1

 :يقـــــــرر 

الموا قة  لى مشأروع ال ئحأة الخاصأة لمكا أآت الخبأراء الأذين يأتم التعاقأد معهأم  أى منظمأة  -

تكون  العمل العربية مع مرا اة الم حظات التى قدمت من مممل األمانة العامة للجامعة بحيث

ال ئحأأأة متوا قأأأة مأأأع ال ئحأأأة التن يذيأأأة الخاصأأأة باسأأأتخدام الخبأأأراء  أأأى المنظمأأأات العربيأأأة 

 .المتخصصة والمعتمدة من المجلس ا قتصادى وا جتما ى العربى 

 

*  *  * 
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التنسيق بشأن عضوية الادول العربياة فاى مجلاس إدارة منظماة العمال :  الخامسالبند  

 .الدولية

القـاهــرة ، ) منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين  إن مجلس إدارة

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

التنسأأيق بشأأنن  ضأأوية  بشأأنن(  5/  97ع . د . إ . م . و ) بعأأد ا طأأ ع  لأأى الوميقأأة رقأأم 

 .الدول العربية  ى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

د أأوة الأأدول العربيأأة إلأأى إخطأأار منظمأأة العمأأل العربيأأة بترشأأيحاتها لشأأغل  ضأأويتها  أأى :   أوال

 .مجلس إدارة منظمة العمل الدولية حتى يتسنى اتخاذ اإلجراءات ال زمة للتنسيق بشننها 

يوصأأى مجلأأس اإلدارة أطأأراف اإلنتأأاج الم مأأة با ت أأاق  لأأى تحديأأد مأأن يممأأل المجمو أأة  :ثانيااا 

 .العربية  ى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من أجل تقديم أوجم الد م ال زم لهم 

تكليف المدير العام لمكتع العمل العربى بإجراء الأ زم لأد م الترشأيحات العربيأة لعضأوية  :ثالثا 

 .منظمة العمل الدولية  مجلس إدارة

*  *  * 
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أحمد محمد لقماان / بشأن عقد جلسة خاصة لتكريم معالى السيدتصور :  السادسالبند  

المدير العام لمنظمة العمل العربية خالل أعمال الدورة القادماة لماؤتمر 

لماؤتمر ( 04/ د)الصاادر فاى ( 4140)العمل العربى وفقا للقارار رقام 

 .العمل العربى

القـاهــرة ، ) مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين إن 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

 قأد جلسأة خاصأة تصأور  بشأنن(  6/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقأم 

لمنظمأة العمأل العربيأة خأ ل أ مأال الأدورة  أحمد محمأد لقمأان المأدير العأام/  لتكريم معالى السيد

لمأأؤتمر العمأأل ( 21/ د)الصأأادر  أأى ( 0502)القادمأأة لمأأؤتمر العمأأل العربأأى و قأأا للقأأرار رقأأم 

حيدر أبشر المدير العام المسا د نظرا  ستئذان المدير العأام  أى تأرك / والتى قدمها السيد  العربى

 .القا ة نظرا ألن الموضوع خام بم 

 : لى النحو التالى المناقشات  وقد دارت 

 ( جمهورية العراق/  حكومات)  نصار الربيعى/ السيد 

أشاد بأنداء معأالى المأدير العأام لمنظمأة العمأل العربيأة  أى قيأادة المنظمأة والنقلأة النو يأة الأى 

شهدتها  ى  هده ب ضل جهوده و  قاتم المتميزة مع أطراف اإلنتاج الم مة وكذلك  لى المستوى 

 .قليمى والدولى مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة اإل

 (دولة قطر / أصحاب أعمال ) ناصر المير / السيد 

تكأأريم المأأدير العأأام ينبغأأى أن يكأأون  لأأى حجأأم  طائأأم وقأأد  اصأأرتم كأأرئيس مجلأأس اإلدارة 

وتبين لى مدى الدور الذى يقوم بم  ى خدمأة المنظمأة مأن خأ ل   قاتأم التأى أسأهمت  أى أ أ ء 

المنظمة بين نظائرها من المنظمات الدولية وقدرتم  لى تمميل أطأراف اإلنتأاج الم مأة بشأكل  شنن

متوازن وتمميل المجمو أة العربيأة بشأكل متميأز  أى المحا أل الدوليأة ونحأن منأز جين مأن تركأم 

 .للمنصع وأتمنى إضا ة طلبات الكلمات لمن يريد التحدث  ى جلسة التكريم 
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 (لبنان / عمال )  سان  صن / السيد 

ينبغى تكريم المدير العام لما قدمم من إنتاج وأن يضا ف التكريم لم ألنم أول مدير  أام يتأرك 

موقعأم مختأارا رغأم إلحاحنأا  لأى اسأتكمال و يتأم لأذا  هأو يسأتحق تكأريم  لأى أر أع المسأأتويات 

 .نى وأقترح أن يسجل التكريم ويوضع  لى الص حة الرئيسية لموقع المنظمة ا لكترو

 (دولة فلسطين / عمال ) حيدر إبراهيم / السيد 

أوضح أنم كان يتمنى أن يستكمل المدير العام مسيرتم نظرا لمقا تم وتواضعم وتمنى لم النجاح 

 ى مسيرتم حيث كان نعم الزميل والصديق واألخ ، وقد كرس مبأدأ القيأادة الجما يأة  أى المنظمأة 

كنأون لأم الحأع وا حتأرام والتقأدير وأنأا أوا أق  لأى قائمأة هذا باإلضا ة إلأى أن كا أة المأوظ ين ي

 .المتحدمين المقدمة مع إضا ة من يريد أن يتحدث 

 (تونس / حكومات ) سامية البكوش / السيدة 

 .أشادت بمجهودات المدير العام وأخ قم العالية 

 (اإلمارات / حكومات ) حميد بن ديماس / السيد 

( رئأأيس جمهوريأأة أو رئأأيس مجلأأس الأأوزراء ) للتكأأريم أقتأأرح أن يكأأون هنأأاك ضأأيف شأأرف 

 .باإلضا ة إلى رئيس المؤتمر لتسليمم درع التكريم 

 (ممثل األمانة العامة لجامعة الدول العربية ) محمد خير / السيد 

أشأأاد بالمأأدير العأأام وأنأأم يسأأتحق اإلجمأأاع  لأأى تكريمأأم وأقتأأرح زيأأادة  أأدد المتحأأدمين للأأدول 

م سأأيقدم مقتأأرح ل مأين العأأام لجامعأة الأأدول العربيأأة لكأى يحضأأر جلسأأة والشخصأيات وأوضأأح أنأ

التكريم حيث أن المدير العام من العناصر ال ا لة ليس  ى منظمة العمل العربية وإنما  ى منظومة 

 .العمل العربى المشترك بمجهوداتم الكبيرة 

 (مصر / أصحاب أعمال ) عبد الستار عشرة / الدكتور 

تكريم بر اية رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وخاصة بنن المأؤتمر سأوف أقترح أن يتم ال

 .يعقد  ى جمهورية مصر العربية 
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 : المجلس ررقوعليه فقد 

أحمأد محمأد لقمأان المأدير العأام لمنظمأة العمأل العربيأة  لأى / توجيم الشكر لمعأالى السأيد :   أوال

جهوده المخلصة وت انيم المطلق وتسخيره خبراتم و  قاتم الواسعة  ى سبيل تحقيق أهداف 

المنظمة والنقلة النو ية التى شهدتها المنظمة أمناء  تأرة و يتأم، ودوره الملمأوس  أى نسأج 

 .متوازنة بين أطراف اإلنتاج سواء  لى المستوى الوطنى أو القومى   قات

أحمأد محمأد لقمأان / الموا قة  لأى التصأور المقأدم لعقأد جلسأة خاصأة لتكأريم معأالى السأيد  :ثانيا 

المدير العام لمنظمة العمل العربية خ ل أ مال الدورة القادمة للمؤتمر وبحيث تشمل قائمأة 

 :المتحدمين بما يلى 

 .رئيس المؤتمر / الى السيد مع -

 .رئيس مجلس إدارة المنظمة / معالى السيد  -

 .رؤساء ال رق الم ث  م المؤتمر أصحاع المعالى والسعادة  -

 .جامعة الدول العربية معالى األمين العام لكلمة  -

كلمة لكل من يطلع التحدث لتكريم المدير العام سأواء مأن الأدول أو الشخصأيات  -

 .المؤتمر المشاركة  ى 

 .كلمة المدير العام  -

أحمأد محمأد لقمأان  لأى /  رض ال يلم التسجيلى إلنجازات المنظمة أمناء  ترة و ية السأيد  :ثالثا 

 .إلبداء الم حظات بشننم ( 3102آذار / مارس)مجلس إدارة المنظمة  ى دورتم القادمة 

 وقع المنظمة ا لكترونىتسجيل التكريم ويوضع  لى الص حة الرئيسية لمأن يتم  :رابعا 

ورسأالة تقأدير لأ داء ( درع رئاسأى ) منح المدير العام أ لى وسام تمنحم المنظمة وهأو  :خامسا 

لمأؤتمر العمأل العربأى ( 20)المتميز خ ل  ترة و يتم وتكون موقعم من رئيس الأدورة 

 .وأن يتم ذلك من خ ل أحد الشخصيات المرموقة كضيف شرف للمؤتمر 

إقامأة ح أل  شأاء  لأى شأرف معأالى المأدير العأام يحضأره جميأع الو أود المشأاركة  أأى  :سادساا 

المؤتمر ود وة معالى األمين العام لجامعة الدول العربية وقيادات جامعأة الأدول العربيأة 

 .اإلقليمية والدولية  توالسلك الدبلوماسى العربى المعتمد وممملى المنظمات والهيئا

*  *  * 
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ماان المااادة الخامسااة ماان نظااام عماال لجنااة الحريااات ( 4)تعااديل الفقاارة :  الساااب البنااد  

 .النقابية بمنظمة العمل العربية

القـاهــرة ، ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

من المادة ( 0)تعديل ال قرة  بشنن(  9/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 .الخامسة من نظام  مل لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

 

من المادة الخامسة من نظام  مأل لجنأة الحريأات النقابيأة ، ( 0)الموا قة  لى تعديل ال قرة :   أوال

تعقااد اللجنااة دورة اجتماعاتهااا العاديااة قباال موعااد مجلااس " : لتصأأبح  لأأى النحأأو التأأالى 

 . "من كل عام ( آذار / مارس  )اإلدارة فى دورة 

 .إحالة التعديل إلى المؤتمر العام  ى دورتم القادمة ، مع التوصية با تماده  :ثانيا 

*  *  * 
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لمااؤتمر العماال الاادولى ( 441)تقرياار عاان نتااائج أعمااال الاادورة :  الثااامنالبنااد 

 (.1443حزيران / جنيا، يونيو)

القـاهــرة ، ) والسبعين إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

( 013)بشنن نتائج أ مال الدورة (  0/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 (.3102حزيران / جنيف، يونيو )لمؤتمر العمل الدولى 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

/ جنيأف ، يونيأو)لمأؤتمر العمأل الأدولى ( 013) بأالتقرير  أن نتأائج أ مأال الأدورةأخذ العلأم  -0

 .، بما  ى ذلك نشاط المجمو ة العربية  لى هامم أ مال المؤتمر(3102حزيران 

اإلشادة بمستوى تنظيم الملتقى الدولى للتضامن مع شعع و مال  لسطين واألراضأى العربيأة  -3

 .ذى حققمالمحتلة األخرى والنجاح المميز ال

د وة الدول العربية إلى إخطار منظمة العمل العربية بترشيحاتها لشغل المناصع المنبمقة  ن  -2

مؤتمر العمل الدولى  ى وقت مبكر حتأى يتسأنى اتخأاذ اإلجأراءات ال زمأة لأد مها والتنسأيق 

 .بشننها 

 :الشكر لكل من  تقديم -2

 أأى الجمهوريأأأة ( سأأأابقا)وزيأأأر العأأدل، وزيأأأر العمأأل  –الطيأأأع لأأوح / معأأالى السأأيد  (أ )

الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس المجمو ة العربية المشأاركة  أى أ مأال الأدورة 

العربيأة لمؤتمر العمل الدولى  لى جهوده اإليجابية وقيادتم الحكيمة للتحركأات ( 013)

 . لى هامم أ مال المؤتمر

مين وزير العمل والنقل بالمملكة األردنية الهاشمية نضال مرضى القطا/ الدكتورمعالى  (ع )

 .لمؤتمر العمل الدولى وقيادتم الحكيمة ألشغال المؤتمر( 013)لترأسم أ مال الدورة 

أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمأة العمأل العربيأة  لأى الجهأود التأى / معالى السيد  (ج )

وتأأأو ير جميأأأع الومأأأائق بأأأذلت  أأأى التحضأأأير الجيأأأد  جتما أأأات المجمو أأأة العربيأأأة 

الأأدولى  الملتقأأى والمعلومأأات ذات الع قأأة ، و لأأى الترتيبأأات والتنظأأيم المتميأأز إلنجأأاح

 .األخرىالعربية المحتلة  واألراضممع شعع و مال  لسطين  للتضامن

أ ضاء الو ود العربية  لى مشاركتهم المتميزة  ى اللجان ال نية  ى إطار التركيز  لى  (د )

 .ة الخصوصيات العربي
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 –جى رايدر / تممين الع قات المتميزة بين منظمى العمل العربية والدولية واإلشادة برد السيد -5

المدير العام لمنظمة العمل الدولية  لى الم حظات التى أبدتها المجمو ة العربية بشنن تقريره 

ضأأى أوضأأاع العمأأال العأأرع  أأى األرا" لمأأؤتمر العمأأل الأأدولى حأأول ( 013)المقأأدم للأأدورة 

 " .العربية المحتلة 

 

*  *  * 
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القااهرة، )للجنة الحريات النقابيـــة ( 33)تقرير عن نتائج أعمال الدورة :  التاس البند 

 .(1443 األولتشرين / أكتوبر

القـاهــرة ، ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

( 22)الدورة نتائج أ مال  بشنن(  7/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 .(3102 األولتشرين / أكتوبرالقاهرة، )للجنة الحريات النقابيـــة 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

/ أكتأوبرالقأاهرة، )للجنة الحريأات النقابيــأـة ( 22)الدورة أخذ العلم بالتقرير  ن نتائج أ مال  -0

 .(3102 األولتشرين 

، مع التوصأية بالمصأادقة  3102لمؤتمر العمل العربى ( 20)إحالة تقرير اللجنة إلى الدورة  -3

 . ليم

 

*  *  * 
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 : المدير العام/ التقارير التكميلية للسيد :   العاشرالبند 

 

القـاهــرة ، ) العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين إن مجلس إدارة منظمة العمل 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

/ بشأنن التقأارير التكميليأة للسأيد ( 01/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ،المدير العام

 كتع العمل العربى  ى هذا الشنن،وبعد ا ستماع لإليضاحات التى قدمها المدير العام لم

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 آذار/ مااارس)لمجلااس جامعااـة الاادول العربيااة ( 10)تقرياار عاان نتااائج أعمااال الاادورة  (4)

1443.) 

 :يقـــــــرر 

لمجلأأس جامعأأـة الأأدول العربيأأة ( 32)الأأدورة  أأن نتأأائج أ مأأال  الختأأامى أخأأذ العلأأم بأأالتقرير -0

 .(3102 آذار/ مارس)

قأدر تعلأق  الأدورة المأذكورةتكليف مكتع العمل العربى بمتابعة تن يذ التوصيات الصادرة  ن  -3

 .األمر بمنظمة العمل العربية 

*  *  * 

للجناة المنظماات للتنسايق ( 11)التقرير الختامى عن نتائج أعمال الادورة النظر فى  ( 1) 

 .(1443 حزيران/ يونيو)قتصادى واالجتماعى والمتابعة المنبثقة عن المجلس اال

 :يقـــــــرر 

للجنأة المنظمأات للتنسأيق والمتابعأة ( 33)الختامى  ن نتائج أ مال الدورة أخذ العلم بالتقرير  -0

 .( 3102 حزيران/ يويون) لمجلس ا قتصادى وا جتما ى المنبمقة  ن ا

تعلأأق األمأأر تكليأأف مكتأأع العمأأل العربأأى بمتابعأأة تن يأأذ التوصأأيات الصأأادرة  أأن اللجنأأة قأأدر  -3

 .بمنظمة العمل العربية 

*  *  * 
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 ىللمجلااس االقتصاااد( 01)عاان نتااائج أعمااال الاادورة  ىالنظاار فااي التقرياار الختااام( 3) 

 (.1443 أيلول/ سبتمبر) ىواالجتماعـ

 :يقـــــــرر 

/ سأبتمبر) ىوا جتما أـ ىللمجلأس ا قتصأاد( 73)الأدورة أخذ العلأم بنتأائج تقريأر وقأرارات  -0

 .(3102 أيلول

قأدر تعلأق  الأدورة المأذكورةتكليف مكتع العمل العربى بمتابعة تن يذ التوصيات الصادرة  ن  -3

 .األمر بمنظمة العمل العربية 

*  *  * 
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 :تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين: عشر  الحادىالبند 

 ( 1441 الثانى تشرين/ نوفمبر ، القاهرة ) والسبعين الثامنة -

 ( 1443 األولتشرين /  أكتوبر،  القاهرة) والسبعين التاسعة -

 

القـاهــرة ، ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

بشأأنن تقريأأر  أأن نشأأاطات ( 00/  97ع . د . إ . م . و ) بعأأد ا طأأ ع  لأأى الوميقأأة رقأأم 

 ( . 97)و( 90)وإنجازات منظمة العمل العربية  يما بين دورتى انعقاد مجلس اإلدارة 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

خ ل ال ترة ما بين الأدورتين  أخذ العلم بالتقرير  ن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية -

، القأأاهرة) والسبعيـأـن والتاسأأعة (3103 المأانىتشأأرين / نأو مبرالقأأاهرة، ) والسبعيـأـن المامنأة

 . (3102 األولتشرين / أكتوبر

توجيأأم الشأأكر والتقأأدير لكا أأة الجهأأات العربيأأة والدوليأأة التأأى تعاونأأت مأأع المنظمأأة  أأى تن يأأذ  -

 .األنشطة التى تخدم األهداف المشتركة 

ل العربأى ومسأا ديم وكا أة العأاملين بالمكتأع مكتأع العمألعأام اللمأدير لمعأالى اتوجيم الشأكر  -

 .والمؤسسات التابعة للمنظمة  لى جهودهم  ى تن يذ نشاطات المنظمة 

*  *  * 
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 . تقرير عن أوضاع عمال فلسطين فى سوق العمل: عشر  الثانىالبند 

 

القـاهــرة ، ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

أوضأاع  مأال تقريأر  أن بشنن ( 03/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 .  لسطين  ى سوق العمل

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

 .أخذ العلم بالتقرير  -0

العربية  قد دورة تدريبية  ى أحدى الأدول العربيأة لعأدد الموا قة  لى أن تتولى منظمة العمل  -3

 .من العمال ال لسطينيين 

 .الد وة إلى تسهيل حركة العمال ال لسطينيين  ى أسواق العمل العربية  -2

إجأأراء ا تصأأا ت ال زمأأة مأأع المعنيأأين  أأى منظمأأة العمأأل الدوليأأة لتطبيأأق بأأرامج خاصأأة  -2

ن و قا لمعايير العمل العربيأة والدوليأة وإ أ ن المبأاد  بالحماية ا جتما ية للعمال ال لسطينيي

 .والحقوق األساسية  ى العمل

د وة أطراف اإلنتاج الم مة  ى الوطن العربى وكا ة منظمات وهيئات المجتمع المدنى لتقأديم  -5

/ حكومأات)مختلف أشكال الد م المادى والمعنوى للشعع ال لسطينى وأطراف اإلنتأاج الم مأة 

 .لمواصلة صمودهم  ى مواجهة ا حت ل اإلسرائيلم(  مال/ الأصحاع أ م

إدانأأة الممارسأأات اإلسأأرائيلية المتواصأألة  لأأى الشأأعع ال لسأأطينى وبخاصأأة أطأأراف اإلنتأأاج  -6

الم مة  ى  لسأطين ومطالبأة المجتمأع الأدولى بوضأع حأد لهأذه ا نتهاكأات التأى تممأل ا تأداءا 

 .اإلنسانصارخا  لى القانون الدولى ومواميق حقوق 

*  *  * 
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/ ماارس)تحديد مكان انعقاد الدورة الحادية واألربعاين لماؤتمر العمال العرباى : عشر  الثالثالبند 

 (.1440آذار 

 

القـاهــرة ، ) إن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية التاسعة والسبعين 

 ،(  3102تشرين األول / أكتوبر  6  -  5

تحديد مكأان انعقأاد الأدورة بشنن ( 02/  97ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 . (3102آذار / مارس)الحادية واألربعين لمؤتمر العمل العربى 

 .وبناء  لى إيضاحات ومقترحات المدير العام لمكتع العمل العربى 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

جمهوريأة مصأر )لمأؤتمر العمأل العربأى  أى دولأة المقأر ( 20)الموا قة  لى  قد الدورة  -

 .دستور منظمة العمل العربية من ( 0) قرة ( 5)و قا لنم المادة ، وذلك ( العربية

*  *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نصار الربيعى

 إدارةيس مجلس رئ

 منظمة العمل العربية

 

 أحمد محمد لقمـان

 المدير العام

 لمنظمة العمل العربية
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 مجلس إدارة منظمة العمل العربية
 الثمانونالدورة 

 جمهوريــة مصر العربية/  القاهرة
 1440  آذار/  مارس  0 – 7

 
 

 
 
 

 

 

 ر الختامىـالتقري

 نالثمانيعن نتائج أعمال الدورة 

 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

 جمهوريــة مصـر العربـيـة/  القـاهـرة

 1440 آذار /  مارس  0  -  7
 

 

  

 منظمة العمل العربية
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مأأن المأأادة الرابعأأة مأأن نظأأام العمأأل بمجلأأس إدارة  والمالمأأةاسأأتنادا إلأأى ال قأأرتين األولأأى ( 1)

منظمة العمل العربية، وجم السيد المدير العام لمكتع العمل العربى الأد وة  نعقأاد الأدورة العاديأة 

 3102 آذار/  مأأأارس 7 - 0خأأأ ل ال تأأأرة مأأأن  لمجلأأأس إدارة منظمأأأة العمأأأل العربيأأأة  نالثمااااني

 . جمهورية مصر العربية/ بالقاهرة 

 :شارك  ى اجتما ات المجلس كل من  (2)

 فريق الحكومات: أوال 

  ( :عضوا أصيال )  المملكة األردنية الهاشمية (4)

 بالس ارة األردنيةالمستشار العمالى    يصل حجاع ال ايز /السيد  -

 (  :عضوا أصيال ) الجمهورية التونسية  (1)

 المديرة العامة للشغل بوزارة الشئون ا جتما ية   سامية بكوم/  ةالسيد -

 (  : عضوا أصيال) العراق جمهورية  (3)

 وزير الشئون ا جتما ية والعمل  نصار الربيعى /السيد معالى  -

 كاظم شمخى  امر/  السيد -

 شهواز زاهدة أحمد/ ة السيد -

  لى حسين الشاوى/  السيد -

 نجم  بد نداوى/  السيد -

 باسم  بد حسن/ السيد  -

 حسين جليل رجيو/ السيد  -

 (  : عضوا أصيال )  دولــة لــيــبــيــا (0)

الوكيل المسا د لشئون العمل  أى وزارة العمأل والتنهيأل إبراهيم أحمد أبو بريد ة/ السيد  -

   

 (  : عضوا احتياطيا)  دولة اإلمارات العربية المتحدة (1)

 الوكيل المسا د لوزارة العمل  حميد بن ديماس /السيد  -
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 فريق أصحاب األعمال: ثانيا 

 ( عضوا أصيال/  جمهورية العراق)           حسين زنكنة/  المهندس -0

 (عضوا أصيال/  جمهورية مصر العربية)            بد الستار  شرة/ الدكتور  -3

 فريق العمال:  ثالثا

 ( عضوا أصيال/ دولة  لسطين )    حيدر إبراهيم/ السيد  -0

 ( عضوا أصيال/  دولة الكويت)     ايز المطيرى/ السيد  -3

 ( عضوا احتياطيا / الجمهورية اللبنانية)    غسان غصن/ السيد  -2

 المراقبون:  رابعا

 :األمانة العامة لجامعة الدول العربية ** 

 مدير إدارة المنظمات وا تحادات العربية  محمد خير /السيد  -0

 المشر ة  لى قسم المنظمات العربية     البدرى /الدكتورة  -3

 :االتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ** 

 أمين الع قات العربية  طعمم الجوابرة /السيد  -

لتقديم أحمد مجدالنى وزير العمل بدولة فلسطين / كما شارك فى االجتماع معالى السيد ** 

تقرير حول المستوطنات اإلسرائيلية وآثارها االقتصادية واالجتماعية على األراضى الفلسطينية 

 .وقطاع العمل 

 .عبد المحسن المطيرى ، رئيس هيئة الرقابة المالية / كما شارك فى االجتماع السيد ** 

المدير العام لمنظماة أحمد محمد لقمان /  معالى السيد برئاسةتشكلت سكرتارية المجلس  (3)

 :و ضوية كل من ،  العمل العربية

 المدير العام المسا د   حيدر أبشر/  السيد -

 مدير إدارة الشئون اإلدارية والمالية  حسين  ممان/  الدكتور -
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 مدير إدارة الحماية ا جتما ية   حمدى أحمد/  السيد -

 المستشار القانونى   إس م سناء/  السيد -

 ديوان المدير العام  شريف جمعة/  السيد -

 :الجلسة االفتتاحية ( 0)

السا ة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية  ى تمام  الممانين قدت الجلسة ا  تتاحية للدورة 

وألقيت  ى جلسة ا  تتاح ،  3102/  2/  0والنصف من صباح يوم السبت الموا ق  العاشرة

 :كلمات لكل من 

 أحمد محمد لقمان/ معالى السيد  -

 المدير العام لمنظمة العمل العربية 

أحمد المجد نى، / رحع  يها بالسادة رئيس وأ ضاء مجلس اإلدارة ومعالى الدكتور 

وزير العمل ال لسطينى والمشاركين واستعرض جدول أ مال المجلس الزاخر بالقضايا 

و وا زدهار الهامة مؤكدا  لى أن التعاون والتحالف العربى هو السبيل الوحيد لتحقيق النم

 .وا ستقرار  ى ربوع وطننا العربى وتمنى لمجلس اإلدارة الموقر كل التو يق والنجاح 

 نـصـار الربـيعـى/  السيدمعالى  -

  وزير العمل والشئون ا جتما ية  ى العراق

 رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية 

دير العام للمنظمة رحع  يها بالسادة أ ضاء مجلس اإلدارة والمشاركين وشكر الم

ومسا ديم  لى جهودهم  ى تن يذ قرارات مجلس اإلدارة موضحا أهمية التركيز  لى خلق 

بيئة قانونية  ربية سليمة تد م انتقال األيدى العاملة العربية بين األقطار العربية وأن ذلك 

 .والنجاح من شننم د م التعاون العربى ب عالية ، وتمنى أن تكلل أ مال المجلس بالتو يق 

 :المصادقة على جدول األعمال ( 1)

بعد ا ط ع  لى مشروع جدول األ مال الذى أ ده المدير العام لمكتع العمل العـــربى طبقا 

 من المادة الرابعة من نظام العمل بمجلس اإلدارة،( 5)لل قرة 

مصادقة المجلس من المادة السابعة من النظام التى تنم  لى ( 0)واستنادا إلى نم ال قرة 

  ى بداية كل دورة  لى جدول أ مالم،

 :فقد قرر مجلس اإلدارة المصادقة على جدول األعمال التالى 

القأاهرة،  )لمجلس إدارة منظمأة العمأل العربيأة ( 97)متابعة تن يذ قرارات الدورة : البند األول  ■

 . ( 3102تشرين األول / أكتوبر 
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 :المسائل المالية واإلدارية : البند الثانى  ■

 :المسائل المالية : أوال 

حتأأى  األ ضأأاءالموقأأف المأأالى للمنظمأأة مأأن حيأأث المسأأاهمات والمتأأنخرات  لأأى الأأدول  -0

0/2/3102 . 

تقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبى الحسابات  ن الحسابات الختامية لمكتع العمل  -3

والمراكأأأز والمعاهأأأد التابعأأأة للمنظمأأأة  أأأن السأأأنة الماليأأأة المنتهيأأأة  أأأى العربأأأى بالقأأأاهرة 

20/03/3102 . 

 .طرابلس / بيع وشراء سيارة خاصة بالمركز العربم لتنمية الموارد البشرية  -2

 .تغذية صندوق مكا نة نهاية الخدمة  م المعهد العربم للمقا ة العمالية وبحوث العمل بالجزائر -2

 . 3102الجزائر / د العربم للمقا ة العمالية وبحوث العمل مناقلة  م موازنة المعه -5

 :المسائل اإلدارية : ثانيا 

 :استكمال برنامج تطوير منظمة العمل العربية  -

 بشنن تطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة. 

◘◘◘ 

 ( . 3106 – 3105) مشروع خطة  مل منظمة العمل العربية للعامين : البند الثالث   ■

◘◘◘ 

 ( . 3106 – 3105) مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين : البند الراب   ■

◘◘◘ 

تعديل المادة الخامسة من نظام  مل هيئة الرقابة الماليأة بشأنن ميعأاد اجتما أات : البند الخامس ■

 .الهيئة 

◘◘◘ 

شأرم الشأيخ ، )  للجنأة الخبأراء القأانونيين( 22)تقرير  ن نتائج أ مأال الأدورة : البند السادس ■

 ( . 3102تشرين المانم / نو مبر 

◘◘◘ 

آذار / مأارس ) لمؤتمر العمأل العربأم ( 23)تحديد مشروع جدول أ مال الدورة : البند الساب  ■

3105. ) 

◘◘◘ 
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أحمأد محمأأد لقمأأان المأدير العأأام لمنظمأأة / تحضأيرات جلسأأة تكأأريم معأالم السأأيد : البناد الثااامن ■

 . لمؤتمر العمل العربى ( 20)العمل العربية خ ل الدورة 

◘◘◘ 

 .اإلجراءات التن يذية  نتخاع المدير العام وإجراءات تسلم مهامم : البند التاس  ■

◘◘◘ 

 ر العامالتقارير التكميلية للسيد المدي: البند العاشر ■

معلومأات "تقرير حول ورشة العمل القومية إلط ق التقريأر العربأم األول حأول  -0

/ سأبتمبر  32 – 33جمهوريأة السأودان ، / الخرطأوم " ) أسواق العمأل العربيأة 

 ( . 3102أيلول 

للمجلأأس ا قتصأأادى ( 72)النظأأر  أأى التقريأأر الختأأامى  أأن نتأأائج أ مأأال الأأدورة  -3

 ( . 3102شباط /  براير القاهرة ، ) وا جتما ى 

شأباط / الريأاض ،  برايأر ) تقرير حول المنتدى العربم المأانم للتنميأة والتشأغيل  -2

3102 . ) 

◘◘◘ 

  -:تقرير  ن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية  يما بين الدورتين : البند الحادى عشر ■

 ( .3102تشرين األول / أكتوبر ) الدورة التاسعة والسبعون  -

 ( . 3102آذار / القاهرة ، مارس ) الدورة الممانون  -

◘◘◘ 

 :ما يستجد من أعمال 

المسأتوطنات اإلسأرائيلية وآمارهأا ا قتصأادية وا جتما يأة  لأى تقرير  أن : البند الثانى عشر ■

 .  األراضم ال لسطينية وقطاع العمل

◘◘◘ 

   لمؤتمر العمل العربى( 20)انعقاد الدورة  تعديل مو د: عشر  الثالثالبند  ■

◘◘◘ 

  

  



51 

 

 : قرارات وتوصيات المجلس ( 2)

جلسات  مل ناقم خ لها البنود  الثمانين  قد مجلس اإلدارة خ ل  ترة انعقاد دورتم العادية

 :اتخذ بشننها القرارات والتوصيات التالية والمدرجة  لى جدول أ مالم 

 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( 70)متابعة تنفيذ قرارات الدورة : البند األول 

 (1443تشرين األول / القاهرة، أكتوبر )

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

متابعة تن يذ قرارات الدورة بشنن (  0/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ( . 3102تشرين األول / القاهرة ، أكتوبر ) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( 97)

 ،وبنتيجة المناقشات والمداو ت

 :يقـــــــرر 

العربيأة لمجلأس إدارة منظمأة العمأل ( 97)الأدورة أخذ العلم بتقريأر متابعأة تن يأذ قأرارات  -0

 .(3102تشرين األول / القاهرة، أكتوبر )

توجيأم الشأكر لمعأالى المأأدير العأام لمكتأع العمأل العربأأى ومعاونيأم  أى المكتأع والمعاهأأد  -3

 .والمراكز  لى جهودهم  ى تن يذ قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة  ى دورتم السابقة 

بحسع : دولية من الدول التالية أخذ العلم بالترشيحات العربية لمجلس إدارة منظمة العمل ال -2

، ود أوة منظمأة العمأل العربيأة " لبنأان / األردن / البحرين / اإلمارات " أسبقية ورودها 

إلى إجراء ا تصا ت المناسبة لد م الترشيحات العربية  ى  ضوية مجلأس إدارة منظمأة 

 . 3109 – 3102العمل الدولية 

*  *  * 
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 :المالية واإلدارية المسائل :  الثانىالبند  

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

 واإلدارية، بشنن المسائل المالية(  3/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ،التى قدمها المدير العام لمكتع العمل العربى  ى هذا الشنن وبعد ا ستماع لإليضاحات

 ،وبعد أخذ العلم بالموقف المالى للمنظمة

 ،وبنتيجة المناقشات والمداو ت

 :المسائل المالية : أوال 

الموقااا المااالي للمنظمااة ماان حيااث المساااهمات والمتااأخرات علااى الاادول األعضاااء حتااى  -4
4/3/1440 . 

 :يقـــــــرر 

 .العلم أخذ  -0

وكأذلك  3102مناشدة الدول األ ضاء التى لم تسدد بعد مسأاهماتها  أى موازنأة المنظمأة لعأام  -3

 .لدول التى  ليها متنخرات ، بتسديد مساهماتها والمبالغ المتنخرة  ن سنوات سابقة ا

بشأأنن جدولأأة  المجلأأس ا قتصأأادى وا جتمأأا ى واألجهأأزة الدسأأتوريةالتنكيأأد  لأأى قأأرارات  -2

 . لى الدول األ ضاء المتنخرات 

دولأة اإلمأارات العربيأة : ) وهأى تقديم الشكر والتقدير إلى الدول التى سددت كامل مساهماتها  -2

 ( .المتحدة ، المملكة العربية السعودية ، دولة قطر ، المملكة المغربية 

*  *  * 
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الختامياة لمكتاب العمال تقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي الحسابات عن الحساابات  -1
العرباااي بالقااااهرة والمراكاااز والمعاهاااد التابعاااة للمنظماااة عااان السااانة المالياااة المنتهياااة فاااي 

34/41/1443 . 
 

 :يقـــــــرر 

 يأةالختام أن الحسأابات  الحسأابات ىرير مراقبأاتقأ  لأىأخذ العلم بتقرير هيئة الرقابأة الماليأة  .0

 ، 20/03/3102الماليأأة المنتهيأأة  أأأى لمعاهأأد والمراكأأأز التابعأأة للمنظمأأة للسأأأنة لمكتأأع وال

 . لى التوصيات الواردة  ى تقرير الهيئة هاوالردود واإليضاحات الواردة من

الختاميأأة للمكتأأع  اتالحسأأابات  أأن الحسأأاب ىرير مراقبأأاإحالأأة تقريأأر هيئأأة الرقابأأة الماليأأة وتقأأ .3

يضأاحات اإلو مأع الأردود ،20/03/3102للسنة المنتهية  أى ظمة والمعاهد والمراكز التابعة للمن

 .إلى المؤتمر العام القادم مع التوصية بالمصادقة  ليهاواإلجابات المعدة من قبلها 

مدير إدارة الشئون المالية بالتعاون مع السيد رئيس هيئأة / تكليف المدير العام المسا د والسيد  .2

توصيات هيئة الرقابة المالية والقرارات اإلدارية واإلجراءات  الرقابة المالية بدراسة سبل تن يذ

التأأى يلأأزم اتخاذهأأا لتن يأأذ هأأذه التوصأأيات ، وتقأأديم تقريأأر بنتأأائج أ مالهأأا إلأأى المأأدير العأأام 

 .للمنظمة

*  *  * 

 .طرابلس / بي  وشراء سيارة خاصة بالمركز العربي لتنمية الموارد البشرية  -3

 :يقـــــــرر 

 . لى  ملية البيع والشراء و قا للنظم واللوائح السارية الموا قة  -0

 .أن تتم  ملية البيع والشراء و قا للنظم واللوائح السارية  -3

*  *  * 

تغذيااة صااندوق مكافااأة نهايااة الخدمااة فااي المعهااد العربااي للثقافااة العماليااة وبحااوث العماال  -0
 .بالجزائر

 :يقـــــــرر 

( 590.215)نهاية الخدمة من ا حتياطى العام بمبلغ الموا قة  لى تغطية صندوق مكا نة  -0

 .دو ر أمريكى من الموازنات ال حقة ( 052.053)دو ر أمريكى ومبلغ 

*  *  * 
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 . 1440الجزائر / مناقلة في موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل  -1

 :يقـــــــرر 

 :الموا قة  لى إجراء المناقلة التالية  -0

 المبلغ البيــــــــــان المبلغ البيــــــــــــان

 من الباب األول

بند الرواتع األسمية للموظ ين  -
. 

 

29.111 

 إلى الباب األول

 بند أجور العمالة الدائمة -

 

22.111 

بنأأأد المسأأأاهمة  أأأم صأأأندوق  -
 الضمان ا جتما م

 بند أجور العمالة المؤقتة - 00.111

 بند بدل طبيعة العمل -

 بند بد ت أخري -

6.511 

2.111 

02.511 

 من الباب الخامس

 أماثبند  -

 

20111 

 إلى الباب الثالث

 بند  رق سعر العملة

 

3.111 

 24.444  24.444 المجمــــــــــوع

 

*  *  * 
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 :المسائل اإلدارية: ثانيا **  

 

 :استكمال برنامج تطوير منظمة العمل العربية   - 4

 :يقـــــــرر 

 :بشأن تطوير المعاهد والمراكز التابعة للمنظمة  (أ )

 .أخذ العلم بنتائج أ مال لجنة تطوير منظمة العمل العربية  -0

إرجاء النظر  ى موضوع تطوير المعاهد والمراكأز التابعأة للمنظمأة إلأى دورة قادمأة لمجلأس  -3

وانتظأاراً  اإلدارة وذلك  ى ظأل انتخأاع مأدير  أام لمنظمأة العمأل العربيأة ل تأرة و يأة جديأدة

لتقرير اللجنة المشأكلة  لأى مسأتوى الجامعأة العربيأة لتطأوير العمأل ا قتصأادى وا جتمأا ى 

 .المشترك والمنظمات العربية المتخصصة 

 

*  *  * 
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 ( 1442 – 1441)مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين :  الثالثالبند  

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

مشروع خطة  مأل منظمأة  بشنن(  2/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ( 3106 – 3105) العمل العربية للعامين 

 اقشات والمداو ت ،وبنتيجة المن 

 :يقـــــــرر 

تكليف مكتع العمل العربى بتحديد مؤشأرات يمكأن مأن خ لهأا قيأاس مأدى  ا ليأة الخطأة  أى  -0

 .الوصول إلى أهدا ها 

 : تشكيل لجنة من كل من  -3

 حكومات/ اإلمارات   حميد بن ديماس /السيد  -

 حكومات/ العراق   كاظم شمخى  امر/  السيد -

 أصحاع أ مال/ مصر            شرة  بد الستار/ الدكتور  -

  مال/ لبنان    غسان غصن/ السيد  -

 المدير العام المسا د لمنظمة العمل العربية   حيدر أبشر/ السيد  -

 اده ترتيع أولويات الخطة المقدمأة ور أع تقريأر بنتأائج أ مأالهم إلأى المأدير العأام إل

 .القادمة للمنظمة لر عم إلى مؤتمر العمل العربى  ى دورتم 

توجيم الشكر لمعالى السيد المدير العام لمكتع العمل العربى  لى الجهود التى بذلت  ى إ أداد  -2

 . 3106/  3105مشروع خطة  مل منظمة العمل العربية للعامين 

 

  *  *  * 
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 ( 1442 – 1441)مشروع موازنة منظمة العمل العربية للعامين :  الراب البند 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

مشأأروع موازنأأة منظمأأة  بشأأنن(  2/  01ع . د . إ . م . و ) بعأأد ا طأأ ع  لأأى الوميقأأة رقأأم 

 ( 3106 – 3105) العمل العربية للعامين 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

 .أخــذ العلــم  (0)

للعأامين ( مكتأع العمأل العربأى بالقأاهرة)الموا قة  لى مشروع موازنة منظمة العمل العربية  (3)
بمبلأأأأأأأأغ  3105دو ر أمــأأأأأأأأـريكى للعأأأأأأأأام ( 01.253.121) بمبلأأأأأأأأغ  3106 – 3105

، وإحالتـــأأأأـها إلـــأأأأـى  3106 دو ر أمريكأأأأى للعأأأأام(  5.221.531) و ( 5.030.531)
 .قرارها مع التوصية بإ( 3102)العربى  ام لمؤتمر العمل ( 20)الـــدورة 

 لأأى مشأأروع موازنأأات المعاهأأد والمراكأأز التابعأأة لمنظمأأة العمأأل العربيأأة للعأأامين الموا قأأة  (2)
مأأع التوصأأية  3102لمأأؤتمر العمأأل العربأأى ( 20)وإحالتهأأا إلأأى الأأدورة  3106 – 3105

 :بإقرارها  لى النحو المبين

 المعهد أو المركز
 السنة
 المالية

 حصة
 المنظمة

 حصة
 الحكومة
 المستضيفة

 التمويل الذاتى
إجمالى 
 الموازنة

المعهد العربى للمقا ة العمالية 
 الجزائر/ وبحوث العمل 

1441 311.111 311.111 011.111 511.111 

1442 311.111 311.111 011.111 511.111 

المركز العربى لتنمية الموارد 
 طرابلس/ البشرية 

1441 030.595 302.695 372.225 677.575 

1442 030.595 302.695 372.225 677.575 

المعهد العربى للصحة والس مة 
 دمشق/ المهنية 

1441 311.111 311.11 51.111 251.111 

1442 311.111 311.111 51.111 251.111 

المركز العربى للتنمينات 
 الخرطوم/ ا جتما يــة 

1441 301.111 71.111 011.111 211.111 

1442 301.111 71.111 011.111 211.111 

د وة وزراء العمل العرع للمزيد من التنسيق مع الأوزراء المعنيأين الأذين يمملأون دولهأم  أى  (2)
المجلس ا قتصادى وا جتما ى من أجأل الموا قأة  لأى الموازنأة المقدمأة مأن منظمأة العمأل 

 ( .3106 – 3105)العربية لعامى 

*  *  * 
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تعديل المادة الخامسة من نظام عمل هيئة الرقاباة المالياة بشاأن ميعااد :  الخامسالبند  

 اجتماعات الهيئة 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

تعأديل المأادة الخامسأة مأن  بشأنن(  5/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقأم 

 .نظام  مل هيئة الرقابة المالية بشنن ميعاد اجتما ات الهيئة 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

من نظام  مل هيئة الرقابة الماليأة بحيأث يكأون نصأها ( الخامسة ) الموا قة  لى تعديل المادة  -0

تد ى الهيئة ل جتمأاع مأن قبأل المأدير العأام لمكتأع العمأل العربأى مأرة " :  لى النحو التالم 

قبأل  أرض الحسأاع الختأامم  شباط من كل سانة/ وذلك خالل شهر فبراير واحدة  ى العام ، 

 لأأى الهيئأأات الدسأأتورية ، ويكأأون انعقأأاد الهيئأأة صأأحيحاً بحضأأور غالبيأأة أ ضأأائها وتكأأون 

هيئأأة إلأأى أن يأأتم بحأأث المسأأائل المدونأأة  أأم جأأدول اجتما اتهأأا سأأرية ، وتسأأتمر اجتما أأات ال

 " .األ مال ما لم تقرر الهيئة  ض ا جتماع قبل ذلك 

مأأع الحاديأأة واألربعأأين القادمأأة إحالأأة التعأأديل المأأذكور إلأأى مأأؤتمر العمأأل العربأأى  أأى دورتأأم  -3

 .التوصية بإقراره 

*  *  * 
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 ن يللجنة الخبراء القانوني( 30)تقرير عن نتائج أعمال الدورة :  السادسالبند  

 ( 1443تشرين الثاني / شرم الشي  ، نوفمبر ) 

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

تقريأأر  أأن نتأأائج أ مأأال  بشأأنن(  6/  01ع . د . إ . م . و ) بعأأد ا طأأ ع  لأأى الوميقأأة رقأأم 

 ( . 3102تشرين المانم / شرم الشيخ ، نو مبر ) للجنة الخبراء القانونيين ( 22)الدورة 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

للجنأأة الخبأأراء القأأانونيين ( 22)نتأأائج أ مأأال الأأدورة ر  أأن ـأأـذ العلأأم بالتقريــأأـأخ -0

 . (3102 المانىتشرين / نو مبر  31  – 07، شرم الشيخ)

 3102ر للأدول التأأى صأدقت  لأأى معأايير العمأأل العربيأة خأأ ل  أأام شأأكتوجيأم ال -3

جمهوريأأأة جبيأأأوتى ، جمهوريأأأة السأأأودان ، دولأأأة الكويأأأت ، المملكأأأة : ) وهأأأى 

 ( .المغربية 

أهميأأة مشأأاركة مختصأأين بمعأأايير العمأأل العربيأأة  أأى و أأود الأأدول المشأأاركة  أأى  -2

 .ة مؤتمرات العمل العربي

لمأأؤتمر العمأأل العربأأى ، مأأع التوصأأية (  20) إحالأأة تقريأأر اللجنأأة إلأأى الأأدورة  -2

 . ليمبالمصادقة 

*  *  * 
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لماؤتمر العمال العرباي  ( 01)تحديـــاـد مشـــاـروع جادول أعماال الادورة :  الساب البند  

 ( 1441آذار / مارس )

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس  7  -

تحديد مشروع جدول أ مال  بشنن(  9/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ( . 3105آذار / مارس ) لمؤتمر العمل العربم ( 23)الدورة 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ، 

 :يقـــــــرر 

آذار / مأأارس )عربأأى لمأأؤتمر العمأأل ال( 23)الموا قأأة  لأأى مشأأروع جأأدول أ مأأال الأأدورة  -2

 :لمؤتمر العمل العربى مع التوصية بإقراره ( 20)ن أدناه ، وإحالتم إلى الدورة المبي( 3105

 .تقرير المدير العام لمكتع العمل العربم  -0

 .النظر  م قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة  -3

 .متابعة تن يذ قرارات مؤتمر العمل السابق  -2

 .المسائل المالية والموازنة  -2

 .تطبيق ات اقيات وتوصيات منظمة العمل العربية  -5

لمأأؤتمر العمأأل ( 012)مأأذكرة المأأدير العأأام لمكتأأع العمأأل العربأأم حأأول الأأدورة  -6

 ( . 3105حزيران / جنيف ، يونيو ) الدولم 

،  لأى "  دور الحوار ا جتمأا م  أم تعزيأز الحمايأة ا جتما يأة" بند  نى حول  -9

 " .بالصحة والس مة المهنية " أن يتضمن محورا خام 

سياسات وآليات تسوية المناز أات العماليأة ودورهأا  أى اسأتقرار " بند  نى حول  -0

 ."    قات العمل

آذار / مأارس ) العمأل العربأم لمأؤتمر ( 22)تحديد مكان وجدول أ مأال الأدورة  -7

3106 . ) 
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 أحمد محمد لقمان / تحضيرات جلسة تكريم معالي السيد : الثامن البند 

 للمؤتمر( 04)المدير العام لمنظمة العمل العربية خالل الدورة                

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس  7  -

تحضأأيرات جلسأأة تكأأريم بشأأنن (  0/  01ع . د . إ . م . و ) بعأأد ا طأأ ع  لأأى الوميقأأة رقأأم 

 للمؤتمر( 20)أحمد محمد لقمان  المدير العام لمنظمة العمل العربية خ ل الدورة / معالم السيد 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

أحمااد محمااد لقمااان الماادير العااام / تكااريم معااالي الساايد الموافقااة علااى أن تااتم جلسااة  -

 :وفقا لإلجراءات التالية  للمؤتمر( 04)لمنظمة العمل العربية خالل الدورة 

أحمأد محمأد لقمأان / تحدد اللجنة التنظيمية مو أد جلسأة تكأريم معأالم السأيد  (0)

ويقترح أن يكون ذلك في جلساة عاماة " المدير العام لمنظمة العمل العربية 

 "  .مسائية خالل اليوم الثاني ألعمال المؤتمر 

 :  تبدأ جلسة التكريم بكلمات كل من  (3)

 .رئيس المؤتمر  / معالم السيد  -

 .رئيس مجلس إدارة المنظمة / د معالم السي -

 .أصحاع المعالم والسعادة رؤساء ال رق الم ث  م المؤتمر  -

 .كلمة معالم األمين العام لجامعة الدول العربية  -

كلمأأة لكأأل مأأن يطلأأع التحأأدث لتكأأريم المأأدير العأأام سأأواء مأأن الأأدول أو  -

 . الشخصيات المشاركة  م المؤتمر و قا لقائمة تقرها اللجنة التنظيمية

 .كلمة معالم  المدير العام  -

أحمأد / يتم  رض  أيلم تسأجيلم إلنجأازات المنظمأة أمنأاء  تأرة و يأة السأيد  (2)

 ".محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ، وذلك بعد إلقاء الكلمات 
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يتم تسليم المدير العأام أ لأى وسأام تمنحأم المنظمأة وهأو درع رئاسأم يتأولى  (2)

رئيس مجلس اإلدارة + رؤساء ال رق الم ث + لمؤتمر تسليمم هيئة رئاسة ا

باإلضأأا ة إلأأى شأأهادة تقأأدير ألدائأأم المتميأأز تكأأون موقعأأة مأأن هيئأأة رئاسأأة 

 . المؤتمر 

 .أخذ صورة تذكارية رسمية للمدير العام مع السادة رؤساء الو ود  (5)

تعقع جلسة تكريم المدير العام ح أل  شأاء بأد وة مأن هيئأة رئاسأة المأؤتمر  (6)

 .وذلك  لى شرف معالم المدير العام ( 20)رتم  ى دو

*  *  * 
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 اإلجراءات التنفيذية النتخاب المدير العام وإجراءات تسلم مهامه :  التاس البند 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

اإلجراءات التن يذية بشنن (  7/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

  نتخاع المدير العام وإجراءات تسلم مهامم

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

وفقا اإلجراءات التنفيذية النتخاب المدير العام وإجراءات تسلم مهامه الموافقة على أن تتم  -

 :ا يلى لم

الطلع من الدول المشأاركة  أم المأؤتمر تحديأد أسأماء األ ضأاء األصأليين الأذين  -0

 .لهم حق التصويت  م المؤتمر وذلك و قاً  ستمارة ا تماد العضوية  

نقترح " تحدد اللجنة التنظيمية مو د إجراء ا نتخابات  م الجلسة العامة للمؤتمر  -3

 " .المؤتمر أن يكون ذلك  م مالث أو رابع أيام  مل 

يجأأوز لكأأل مرشأأح أن يطلأأع مأأن اللجنأأة التنظيميأأة أن تحأأدد مو أأداً لأأم إلبأأداء  -2

 .برنامجم ا نتخابم ووجهة نظرة أمام كل  ريق من ال رق الم مة 

 :تقدم لجنة ا تماد العضوية تقريرها األول يتضمن  -2

 (. مال/ أصحاع األ مال/ حكومات)ات المندوبين المعتمدين رسمياً  دد  أصو -

 .تحديد أسماء األ ضاء األصليين الذين لهم حق التصويت  -

 . بيان األغلبية المطلوبة  نتخاع المدير العام للمنظمة  -

) تشأأأكيل لجنأأأة لإلشأأأراف  لأأأى ا نتخابأأأات تتكأأأون مأأأن مممأأأل  أأأن كأأأل  ريأأأق  -5

مع مرا اة إ  يكون أحد أ ضاء اللجنة ( العمال / أصحاع األ مال / الحكومات 

مأأن نظأأام العمأأل بأأالمؤتمر ويأأتم " 2" قأأرة  20/المرشأأحين ممأأن جنسأأية أي مأأن 

ا تماد تشكيل اللجنة من قبل المأؤتمر قبأل بأدء الجلسأة ا نتخابيأة ، ويأتم انتخأاع 

 . ن بين أ ضائهارئيس اللجنة م
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يعلأأن رئأأيس المأأؤتمر أسأأماء المرشأأحين لمنصأأع المأأدير العأأام لمنظمأأة العمأأل  -6

 .العربية

 .اء و د بلده لمراقبة العملية ا نتخابية يجوز لكل مرشح تسمية أحد أ ض -9

يوقأأع رئأأيس المأأؤتمر وسأأكرتير  أأام المأأؤتمر  لأأى كأأل بطاقأأة انتخابيأأة وتكأأون  -0

 .مختومة بخاتم المنظمة 

تجرى المناداه  لى المندوبين المعتمدين للتصويت من قبل رئيس اللجنة المشأر ة  -7

 .ة  لى ا نتخابات ، ويتم تسليم كل مندوع بطاقتم ا نتخابي

يتم وضع صندوق ش اف من الب ستيك لتجميع البطاقات ا نتخابيأة  يأم وذلأك  أم   -01

 .وسط القا ة أمام اللجنة المشر ة  لى ا نتخاع 

  يجوز أن ينوع  ن العضو األصأيل أحأد المستشأارين ليحأل محلأم إ  بموجأع  -00

خطأأاع أنابأأم معتمأأد مأأن رئأأيس المأأؤتمر وسأأكرتير  أأام المأأؤتمر و قأأاً للقوا أأد 

 .النظامية  

يقوم كل مندوع بالتنشير  لأى اسأم المرشأح الأذي يختأاره وذلأك  أم مكأان مغلأق  -03

مأم يضأع ( حرصأاً  لأى سأرية ا قتأراع والخصوصأية ) مخصم لهذا الغأرض 

 .المندوع بطاقة ا نتخاع  م صندوق ال رز المخصم لذلك 

م ينتمأى يرا م كل مندوع أن   يضع  لى البطاقة أسمم أو ص تم أو الدولأة التأ -02

إليها أو أية شارات أخرى ، حتى   تلغى البطاقة ، وتلغم أيضاً كل بطاقة تحمأل 

 .اسم أكمر من مرشح واحد 

تقأأأوم لجنأأأة اإلشأأأراف  لأأأى ا نتخابأأأات ب أأأرز بطاقأأأات ا نتخابأأأات واحتسأأأاع  -02

 .األصوات التم حصل  ليها كل مرشح 

 .يعلن رئيس لجنة اإلشراف  لى ا نتخابات نتيجة التصويت  -05

، (  ملمأم  أدد األصأوات)إذا لم يحصل أي من المرشحين  لى األغلبيأة المطلقأة  -06

 .يعاد التصويت بين المرشحين ا منين الحاصلين  لى أكمر األصوات 

يوقأأع رئأأيس وأ ضأأاء لجنأأة اإلشأأراف  لأأى ا نتخابأأات  لأأى النتيجأأة النهائيأأة  -09

 .يت ل نتخابات وتسلمم للسكرتارية ال نية لح ظم مع بطاقات التصو

 .يعلن رئيس لجنة اإلشراف  لى ا نتخابات النتيجة النهائية بعد ال رز  -00
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 . تعطى الكلمة لرئيس المؤتمر مم للسكرتير العام للمؤتمر لتهنئة المرشح  -07

يقوم المرشأح الأذي تأم إ أ ن  أوزه بنتيجأة ا نتخأاع  بتوجيأم كلمأة إلأى أ ضأاء  -31

 .المؤتمر بمناسبة  وزه  م ا نتخابات 

 .المؤتمر قراراً بتعيين المدير العام ل ترة و ية جديدة يصدر  -30

يلتقم المرشح ال ائز مع المدير العام لترتيع برنأامج بأدءا لو يتأم القانونيأة وذلأك  -33

 ( .20)، ( 21)و قا لقرار مؤتمر العمل العربم  م دورتيم 

يتم  قد اجتمأاع مشأترك للمأدير العأام والمرشأح ال أائز وبحضأور مأوظ م مكتأع  -32

 .عمل العربية  د بدء و يتم القانونية ال

يتم تحديد مو د للمدير العام الجديد مع معالم األمين العام لجامعأة الأدول العربيأة  -32

ألداء القسم أمامم و قاً ألحكام النظام األساسم الموحد لموظ م المنظمات العربيأة 

 .المتخصصة 

 

*  *  * 

 

  



65 

 

 : المدير العام/ التقارير التكميلية للسيد :   العاشرالبند 

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

/  بشأنن التقأارير التكميليأة للسأيد( 01/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 ،المدير العام

 وبعد ا ستماع لإليضاحات التى قدمها المدير العام لمكتع العمل العربى  ى هذا الشنن،

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

معلومااات " حااول ورشااة العماال القوميااة إلطااالق التقرياار العربااي األول حااول تقرياار  (4)

/ ساابتمبر  13 – 11جمهوريااة السااودان ، / الخرطااوم " ) أسااواق العمـااـل العربيااة 

 ( . 1443أيلول 

 :يقـــــــرر 

" حأول ورشأة  مأل قوميأة إلطأ ق التقريأر العربأم األول حأول  الختأامى أخذ العلأم بأالتقرير -0

/ سأأبتمبر  32 – 33جمهوريأأة السأودان ، / الخرطأوم " ) اق العمـأأـل العربيأة معلومأات أسأو

 .( 3102أيلول 

قأدر تعلأق  الأدورة المأذكورةتكليف مكتع العمل العربى بمتابعة تن يذ التوصيات الصادرة  ن  -3

 .األمر بمنظمة العمل العربية 

*  *  * 

للمجلااس االقتصااادى ( 03)النظاار فااى التقرياار الختااامى عاان نتااائج أعمااال الاادورة  ( 1) 

 .( 1440شباط / القاهرة ، فبراير) واالجتماعى 

 :يقـــــــرر 

للمجلأس ا قتصأادى وا جتمأا ى ( 72)أخذ العلم بتقرير مكتع العمأل العربأى حأول الأدورة  -0

 . قدر تعلق األمر بمنظمة العمل العربية( 3102شباط / القاهرة ،  براير) العربى 

قأدر تعلأق  الدورة المذكورةتكليف مكتع العمل العربى بمتابعة تن يذ التوصيات الصادرة  ن  -3

 . األمر بمنظمة العمل العربية

*  *  * 
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نحااو حمايااة " العربااي الثاااني للتنميااة والتشااغيل  حااول المنتاادىالنظاار فااي التقرياار ( 3)

 ( . 1440شباط / فبراير  12 – 10الرياض ، )  اجتماعية وتنمية مستدامة

 :يقـــــــرر 

نحأو " أخذ العلم بالتوصيات الصادرة  ن المنتدى العربم المأانم للتنميأة والتشأغيل  -0

 (. 3102شباط /  براير  36 – 32الرياض ، ) حماية اجتما ية وتنمية مستدامة 

تقديم الشكر لخأادم الحأرمين الشأري ين لر ايتأم للمنتأدى ولحكومأة المملكأة العربيأة  -3

 ستضأأا ة أشأأغال المنتأأدى والتسأأهي ت التأأى قأأدمتها ( وزارة العمأأل ) السأأعودية 

إلنجاح أ مالم مأع األشأادة بمأا حققأم المنتأدى مأن نجأاح  أى ت عيأل قضأايا التشأغيل 

 .والتنمية المتوازنة  ى المنطقة العربية 

تقديم الشكر للبنك الدولى لمسأاهمتم القيمأة  أى أشأغال المنتأدى و ريأق العمأل الأذى  -2

 .التحضير والتن يذ شارك  ى 

توجيأأم الشأأكر لمنظمأأة العمأأل العربيأأة وللمأأدير العأأام لمكتأأع العمأأل العربأأى  لأأى  -2

مبادرتأأم  أأى اإل أأداد والتنظأأيم لهأأذا المنتأأدى الهأأام مأأع األشأأادة بمأأا حققأأم مأأن نجأأاح 

 .ود م توجهات المنظمة  ى  قد ممل هذه ال عاليات الهامة 

إعاالن الريااض "  تبأار منطلقأات ومبأاد د وة الدول العربية إلى األخذ بعأين ا   -5

 إدراجهأاوكذلك التوصيات الصادرة  أن المنتأدى والعمأل  لأى  "للتنمية والتشغيل

 .المستدامةضمن سياسات وبرامج  ملها با تباره يممل منهجاً متكام ً للتنمية 

د وة منظمة العمل العربية لمواصألة التعأاون والتنسأيق مأع البنأك الأدولى ومنظمأة  -6

ل الدوليأأة والمنظمأأات ذات الع قأأة لمتابعأأة تن يأأذ المبأأاد  المقأأرة  أأى اإل أأ ن العمأأ

والتوصيات الصادرة  ن المنتدى لمواجهة التحديات الهيكلية للتشغيل والتوسأع  أى 

 .نطاق برامج الحماية ا جتما ية

تكليف المدير العام لمكتع العمل العربى باتخاذ ما يلزم من تنسيق ومتابعة تن يأذ مأا  -9

إلى القمة العربية التنمويأة " إ  ن الرياض"صدر  ن المنتدى من توصيات ور ع 

 .3105ا قتصادية وا جتما ية المقبلة  ى تونس  ام 

 المنتأدى وإ أ ن الريأاضتكليف مكتع العمل العربى بمتابعأة تن يأذ التوصأيات الصأادرة  أن  -0

 .قدر تعلق األمر بمنظمة العمل العربية 

*  *  * 
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تقرير عن نشاطات وإنجاازات منظماة العمال العربياة فيماا باين : عشر  الحادىالبند 

 :الدورتين

 ( 1443 تشرين األول/ أكتوبر ، القاهرة ) التاسعة والسبعون -

 ( 1440آذار / القاهرة ، مارس ) الثمانـــــــــــــــون  -

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

بشأأنن تقريأأر  أأن نشأأاطات ( 00/  01ع . د . إ . م . و ) بعأأد ا طأأ ع  لأأى الوميقأأة رقأأم 

 ( . 01)و( 97)وإنجازات منظمة العمل العربية  يما بين دورتى انعقاد مجلس اإلدارة 

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

 يمأأا بأأين دورتأأى مجلأأس  أخأأذ العلأأم بأأالتقرير  أأن نشأأاطات وإنجأأازات منظمأأة العمأأل العربيأأة -

مكتأأع العمأأل العربأأى ومسأأا ديم وكا أأة لعأأام المأأدير لوتوجيأأم الشأأكر ل ،( 01،  97)اإلدارة 

، مأع العاملين بالمكتع والمؤسسات التابعة للمنظمة  لى جهودهم  ى تن يأذ نشأاطات المنظمأة 

 . اإلشادة بال عاليات واألنشطة الهامة التى ن ذتها المنظمة خ ل تلك ال ترة

 

*  *  * 
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تقرير عن المستوطنات اإلسرائيلية وآثارها االقتصادية واالجتماعية : عشر  الثانىالبند 

 على األراضي الفلسطينية وقطاع العمل

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

تقريأر  أن أوضأاع  مأال بشنن ( 03/  01ع . د . إ . م . و ) بعد ا ط ع  لى الوميقة رقم 

 .  لسطين  ى سوق العمل

 ،وبنتيجة المناقشات والمداو ت 

 :يقـــــــرر 

 .أخذ العلم بالتقرير  -0

تكليف المدير العام لمكتع العمل العربى بتحرير مأذكرة إلأى مأدير  أام منظمأة العمأل الدوليأة  -3

يطلع  يها أن يكون تقريره بشأنن أوضأاع العمأال ال لسأطينيين  أى األراضأى العربيأة المحتلأة 

 .الدولى أحد الموضو ات التى يتضمنها جدول أ مال مؤتمر العمل 

تكليف مكتع العمل العربى بإرسال مذكرة بشنن ترتيع لقاء  ربى يضم المدير العام للمنظمأة  -2

ووزير العمأل ال لسأطينى وممملأى ال أرق الم مأة مأع مأدير  أام منظمأة العمأل الدوليأة لدراسأة 

 :البديلين التاليين 

صأادية وا جتما يأة مناقشة التقرير الخأام بشأنن المسأتوطنات اإلسأرائيلية وآمارهأا ا قت (أ 

 لأى أوضأاع أصأأحاع األ مأال والعمأأال  أى  لسأأطين والجأو ن السأأورى وجنأوع لبنأأان 

واألراضأأى العربيأأة المحتلأأة بالجلسأأة العامأأة لمأأؤتمر العمأأل الأأدولى وبحيأأث يأأدخل ضأأمن 

 .جدول أ مال المؤتمر 

جتما يأة مناقشة التقرير الخأام بشأنن المسأتوطنات اإلسأرائيلية وآمارهأا ا قتصأادية وا  (ع 

 لأى أوضأاع أصأأحاع األ مأال والعمأأال  أى  لسأأطين والجأو ن السأأورى وجنأوع لبنأأان 

واألراضى العربية المحتلة خ ل جلسة مأن الجلسأات الخاصأة لمأؤتمر العمأل الأدولى  أى 

 .القا ة الرئيسية للمؤتمر 

لتوزيعم  لى  الموا قة  لى طبا ة وترجمة التقرير إلى اللغات ا نجليزية وال رنسية واألسبانية -2

 .الو ود ، و لى  رق العمل بمؤتمر العمل الدولى 

إدانة ا نتهاكات اإلسرائيلية لكا ة األ راف اإلنسانية والدبلوماسية وخاصة  يما يتعلأق بحقأوق  -5

 .أطراف اإلنتاج الم مة  ى  لسطين 

إقامأأة  شأأجع وإدانأأة ا  تأأداءات اإلسأأرائيلية المتواصأألة  لأأى الشأأعع ال لسأأطينى بمأأا  أأى ذلأأك -6

الجأأدار العنصأأرى والتوسأأع ا سأأتيطانى ومواصأألة سياسأأات القمأأع واإلرهأأاع وهأأدم المنأأازل 
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ومصادرة األراضى ومطالبة المجتمع الأدولى بوضأع حأد لهأذه ا نتهاكأات التأى تممأل ا تأداءا 

 .صارخا  لى القانون الدولى وميماق األمم المتحدة 

ة  لى كامل األراضى ال لسطينية و اصمتها القدس التنكيد  لى إقامة الدولة ال لسطينية المستقل -9

الشريف ، ور ض جميع اإلجراءات غير الشر ية التى تستهدف تغيير معالم المدينة وتهويدها 

 .بالمخال ة لكا ة القوا د واأل راف الدولية 

التنكيأأد  لأأى القأأرارات الدوليأأة القاضأأية بكسأأر الحصأأار الم أأروض  لأأى الشأأعع ال لسأأطينى ،  -0

من المجتمع الدولى ر ع كا ة إجأراءات الحصأار الم روضأة  لأى الشأعع ال لسأطينى والطلع 

 . وتنمين دخول المسا دات إلى األراضى ال لسطينية المحتلة 

ت ويض المدير العام لمكتع العمل العربى  ى اتخاذ الترتيبات ال زمة لعقد ا جتمأاع التنسأيقى  -7

،  3102لمأؤتمر العمأل الأدولى ( 012)ورة األول للمجمو ة العربية  لأى هأامم أ مأال الأد

و قد للجلسة التضامنية مع  مال وشأعع  لسأطين بالتنسأيق والتعأاون مأع الجهأات ال لسأطينية 

 .المختصة 

*  *  * 
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  لمؤتمر العمل العربى ( 04)تعديل موعد انعقاد الدورة : عشر  الثالثالبند 

 

  0القـاهــــــــــــرة ، )  الممانينإن مجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقد  ى دورتم العادية 

 ،(  3102آذار / مارس   7  -

آراء أ ضأاء مجلأس ووبعد طرح المدير العام لمكتع العمل العربأى واإليضأاحات التأى قأدمها 

 ،  1بى لمؤتمر العمل العر( 20)اإلدارة حول مو د انعقاد الدورة 

 ونظرا لتزامن انعقاد المؤتمر مع ا نتخابات الرئاسية  ى دولة المقر ،

قأأد خصأأم مكأأان أنعقأأاد ( 97)ونظأأرا ألن قأأرار مجلأأس إدارة المنظمأأة  أأى دورتأأم السأأابقة 

لمأأؤتمر العمأأل العربأأى  أأى جمهوريأأة مصأأر العربيأأة بمأأا يشأأكل د مأأا ( 20)المأأؤتمر  أأى دورتأأم 

 الهامة والدقيقة ، ومساندة لمصر  ى هذه المرحلة

لمأؤتمر العمأل العربأى بعأد ا نتخابأات الرئاسأية سأيكون مجسأداً ( 20)وحيث أن  قأد الأدورة 

 لد م مصر ،

 وبنتيجة المناقشات والمداو ت ،

 :يقـــــــرر 

/ لمؤتمر العمل العربى إلى النصف األول من شأهر سأبتمبر ( 20)تعديل مو د انعقاد الدورة  -

وت أأويض المأأدير العأأام لمنظمأأة العمأأل العربيأأة بالتواصأأل مأأع وزارة العمأأل  . 3102أيلأأول 

 .بجمهورية مصر العربية  ستضا ة أشغالها 
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